New York is een zinderende stad. Bij het horen van de naam begin je spontaan “I wanna wake up in the city that never sleeps,” te neuriën.
Sommige aspecten van the Big Apple zijn alleen ’s nachts zichtbaar, andere lopen gewoon dag en nacht door. Laat je verblinden door de
neonlichten op Times Square, verdwaal in Central Park, rust uit in een cafeetje in SoHo, spendeer je dollars bij Macy’s, bezoek enkele musea of
beleef een Broadwayshow. Verveling is hier ondenkbaar. New York, I wanna be a part of it!
Geldbewuste landgenoten boeken en masse een reisje naar Amerika. De huidige wisselkoers maakt een verblijf in de Verenigde Staten voor
ons erg voordelig. Voor de dollar hoef je steeds minder euro’s neer te tellen.

Sinds de ontdekking van New York door Giovanni da Verrazona, bijna 500 jaar geleden,
was deze havenplaats voor Europa zeer
belangrijk. In 1621 stuurden de Hollanders
de eerste pelshandelaren naar dit gebied,
maar in 1664 verloren zij de tot Nieuw
Amsterdam gedoopte kolonie aan
de Engelsen.
New York is voor miljoenen mensen
het symbool bij uitstek van de ‘American
Dream’. Uit alle werelddelen stromen
immigranten toe en maken van
New York een toegangspoort
tot de Verenigde Staten.
Bezienswaardigheden
The Statue of Liberty is
een standbeeld dat symbool staat voor de Amerikaanse gastvrijheid. Lady
Liberty waakt over New York
sinds 1886 toen de Franse regering haar aanbood als teken
van vriendschap. Inclusief het
granieten voetstuk is het Vrijheidsbeeld maar liefst 90 meter
hoog. Van de ingang tot de top
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is het 354 treden klimmen. Helaas kan je de
kroon – sinds de aanslagen van 9/11 – niet
meer bezoeken.
Op Ellis Island – een klein eilandje met zicht
op het Vrijheidsbeeld - kwamen alle immigranten aan in de Nieuwe Wereld. Tegenwoordig is hier een museum gevestigd dat
uit de doeken doet wat immigranten moesten doorstaan voordat ze Amerika binnen
mochten. Eén van de meest populaire attracties is de Wall of Honor, waarop alle namen van gelukszoekers staan vereeuwigd.
De toegang tot Lady Liberty en Ellis Island is
gratis.
Little Italy of klein Italië is een buurt in het zuiden van Manhattan in New York City, ooit
bekend voor haar grote populatie Italiaanse
immigranten. De Zuid-Italianen die zich aan
het eind van de 19de eeuw in New York
vestigden, kwamen in armoedige appartementen terecht. De huizen stonden zo dicht
op elkaar dat het zonlicht nooit de onderste
ramen en achtertuintjes bereikte. Doordat er
meer dan 40.000 mensen in 17 kleine straatblokken woonden met slechte sanitaire
voorzieningen, kwamen er veel ziektes voor.

Tegenwoordig wonen hier een 5.000-tal Italianen. NoLita – ten noorden van de wijk – telt
veel boetieks. Actrices, modellen en ander
trendy volk kopen hier originele kleren.
Het straatleven van New York krijgt een heel
ander karakter op de overvolle trottoirs van
Chinatown. De Chinese tekens, de harde
muziek die uit de openstaande ramen
schalt, de heerlijke geuren uit de restaurants,
de noodleshops en de theehuizen geven je
het gevoel dat je in China bent. Je waant je
niet in New York maar aan de andere kant
van de wereld. In Chinatown wonen meer
dan 80.000 Chinese Amerikanen. Veel mensen gaan alleen naar Chinatown voor de
restaurants, maar er is zoveel meer. Pik zeker
een oosters festival mee.
New York is rijk aan musea voor moderne
kunst. Het Museum of Modern Arts heeft een
omvangrijke collectie met werken van Picasso, Van Gogh, Monet en Matisse. Daarnaast
zijn er ook afdelingen voor beeldhouwkunst,
fotografie, film en architectuur. In 2004 gaf
de bekende Japanse architect Yoshio Taniguchi het museum een facelift.

Op een ontspannen manier de New Yorkse
skyline bezichtigen, kan met een rondvaart
op de Hudson River. De gidsen sommen
niet droog de feiten op. Ze zijn pure entertainers die op een humoristische manier
‘hun’ stad beschrijven. Deze korte rondvaart is een aanrader als je New York by
night wil beleven.
De Brooklyn Bridge kun je vanaf het water bekijken, maar er zelf over lopen is
nog veel fijner. De gigantische brug heeft
twee niveaus en verbindt de stadsdelen
Brooklyn en Manhattan. Op het onderste
dek rijden de auto’s, het bovenste is gereserveerd voor voetgangers en fietsers. Al
125 jaar lang reiken de elegante neogotische steunpilaren tot aan de hemel. De
belangrijkste kabels en de beide steunpilaren zijn de originelen uit 1883. Bouwexperts
bekrachtigen dat de ‘oude Dame’ perfect
veilig is.
Wie New York als smeltkroes van volkeren
écht wil beleven, moet Central Park opzoeken. Meer dan 20 miljoen mensen bezoeken jaarlijks dit schitterende park waarvan de aanleg meer dan 16 jaar duurde.
lees verder

>>
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Joggers, fietsers, skaters, homo- en heteroseksuele liefdespaartjes, familiepicknicks en
professionele dogwalkers met een half dozijn
honden kleuren het park. Bij gelegenheid
geven de Metropolitan Opera of popsterren
een gratis optreden en stromen tienduizenden toeschouwers toe. Het grote, rechthoekige park van maar liefst 341 hectare, vormt
midden in Manhattan de ‘long’ van het centrum van New York. ’s Winters is het dolle pret
op de aangelegde ijsbaan.

Central Park

American Museum of Natural History - net
buiten Central Park West - is één van de
beste natuurhistorische musea. Voor kinderen is dit een geweldig leuk museum waar
ze alles leren over het heelal. De levensgrote
modellen van dieren en mensen geven een
beeld van het leven op aarde. In het ‘Rose
Center for Earth and Space’ leren we meer
over de big bang, het heelal, de Melkweg
en het ontstaan van de aarde en de maan.
Je voelt je hier heel klein.
Times Square is eigenlijk niet meer dan een
verkeersknooppunt, maar net als het Vrijheidsbeeld en de Brooklyn Bridge een symbool van New York. Dit is het centrum van het
Theatre District met alle Broadwaytheaters.
Het wemelt hier van bioscopen, restaurants
en hotels.

Saint Patrick’s Cathedral

Breng zeker een bezoekje aan Saint Patrick’s
Cathedral, de grootste rooms-katholieke kathedraal van de Verenigde Staten. De torens
zijn ruim 100 meter hoog. Toch lijkt deze neogotische kerk van 110 meter lang en 58 meter breed, klein. Dit komt omdat de kathedraal tussen enorme wolkenkrabbers staat.
Een vreemd beeld: een kerk te midden van
het chaotische New Yorkse straatbeeld.
Het gebouw van het Guggenheim Museum
geldt als een van de fraaiste voorbeelden
van moderne architectuur. Toch was bij de
opening niet iedereen gecharmeerd. Sommigen noemden de creatie van architect
Frank Lloyd Wright ‘de kurkentrekker’.

24

De architect Frank O. Gehry is een aanhanger van het deconstructivisme. Dit is een moderne bouwstijl die lijkt op een verwarrende
collectie willekeurig bij elkaar geplaatste
vlakken en verwrongen lijnen. Samen wekken ze de indruk dat de constructie ieder
moment in elkaar kan zakken.
Shop ‘till you drop
Naar New York ga je niet alleen om musea en
gebouwen te bezichtigen. Winkelen is een
favoriet tijdverdrijf van zowel de inwoners als
toeristen. De wijk Manhattan Midtown – of
kortweg ‘Midtown’ is de bestemming van
veel toeristen. De imposante wolkenkrabbers geven je een echt New York-gevoel. In
Midtown vind je de wereldberoemde Fifth
Avenue, de belangrijkste locatie van chique
kledingsketens en restaurants. Het is één van
de duurste winkelstraten ter wereld met een
huurprijs van ruim 11.000 euro per vierkante
meter per jaar. Wil je na het shoppen terug
de culturele toer op? De Empire State Building, het Metropolitan Museum of Art en
Saint Patrick’s Cathedral liggen vlakbij.
Bloomingdale’s – Bloomy’s voor de New
Yorkers – is het summum van een modieuze,
elegante en moderne levensstijl. Deze maxi
Inno-galerij puilt uit van kleding en accessoires. Het aanbod is onbeperkt, van avondkleding tot scheermesjes, van keukenrobots tot
designmeubelen. Dit koopparadijs is ongetwijfeld één van de populairste warenhuizen
van het stadscentrum.
Macy’s in New York is – met een oppervlakte
van 198.500m² - volgens het Guinness Book
of Records het grootste warenhuis ter wereld. Het is zo omvangrijk dat het twee stadsblokken beslaat. Je bent er een ganse dag
zoet. Gelukkig is Macy’s open op zondag.
Isidor en Ida Strauss, de eigenaars van het
complex, overleden op 15 april 1912 op de
Titanic.

tien jaar oud. Alleen al vanwege de architectuur is het een bezoekje waard. Het is een
toonbeeld van de moderne bouwkunst. Je
treft hier exclusieve boetieks van Hugo Boss
en Armani aan.
Veel grote designers vestigen zich in ‘Meatpacking District’, de hippe buurt van New
York met trendy restaurants en clubs. Veel
kans dat je hier een ‘celeb’ tegen het lijf
loopt. Vroeger huisden in deze wijk vleesdistributeurs. Nu wonen er nog maar enkele
handelaars. Het contrast in deze wijk is zeer
groot.

Bekende New Yorkse architecten:
“Je kunt niet iedere maandagochtend een nieuwe
architectuur verwachten, ” Ludwig Mies van der
Rohe (1886-1969)
Cass Gilbert (1858-1934) was één van de grootste
architecten van New York. Hij was de bouwer van
neogotische wolkenkrabbers zoals ‘the Woolworth
Building’ uit 1913.
Stanford White (1853-1906) was niet alleen bekend
voor zijn exuberante levensstijl, maar ook door de
prachtige door hem ontworpen beaux-arts gebouwen zoals de Players Club.
Frank Lloyd Wright (1867-1959) hield zich aanvankelijk niet bezig met stadsarchitectuur. Toch raakte hij
overtuigd en ontwierp het Guggenheim Museum.

John A. Roebling
De in Duitsland geboren Roebling ontwierp de Brooklyn Bridge. In 1869, vlak
voor het begin van de werken, verbrijzelde een aanleggende veerboot zijn
voet. Hij overleed drie weken later. Zijn
zoon Washington volgde hem op, maar
raakte in 1872 gedeeltelijk verlamd ten
gevolge van caissonziekte. Zijn vrouw
maakte vervolgens op zijn aanwijzingen
het werk af.

Het nieuwe WTC en het 9/11 Memorial
De tweelingtorens van het World Trade Center
beheersten – tot de terroristische aanslagen van
11 september 2001 - 27 jaar lang de skyline van
Manhattan. De Freedom Tower is de naam van het
geplande, centrale gebouw van het nieuwe World
Trade Center. De toren is een ontwerp van de architect Daniel Libeskind. Buiten de Freedom Tower
komen er vijf andere torens: WTC 7, 200 Greenwich,
175 Greenwich, 150 Greenwich en Tower 5. Daarnaast komt er een monument voor de Twin Towers:
Reflecting Absence, ontworpen door Michael Arad.
Het abstracte ontwerp combineert water en groen
met de inscriptie van meer dan drieduizend namen.
De slachtoffers in New York, Washington en Pennsylvania krijgen een plek, net als de zes doden van de
eerste aanslag op het WTC in 1993. Hun oorspronkelijke monument ging ten onder op ‘9/11’.

Praktisch:
Om je in New York te verplaatsen, gebruik je beter de metro. Je hebt de keuze tussen ‘local trains’, die in elk station
stoppen, of de ‘Express trains’, die alleen
de allerbelangrijkste haltes aandoen.
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De Manhattan Mall, een groot overdekt
koopcentrum met glazen liften, is nog geen
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